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Indkaldelse til generalforsamling 2019 
Generalforsamlingen finder sted lørdag 27. april 2019 kl. 14 i Kulturhusets café, Skolegade 1 i Kor-
sør. Udførlig dagsorden er vedhæftet/vedlagt. Forudsætningen for at kunne deltage i generalforsam-
lingen er, at der er betalt kontingent for 2019. Regnr. 1551, konto 16 88 72 50.

Generalforsamlingen i år er meget vigtig, da der skal tages stilling til, om foreningen skal opløses. 
Desuden har en gruppe med den fratrådte kasserer, Torben Cároc, i spidsen fremsat forslag om ved-
tægtsændringer, som giver mindelser om den fjendtlige overtagelse af foreningen i 2013. Så der er 
al mulig grund til at komme og deltage i medlemsdemokratiet! Deltagere fra Jylland og Bornholm 
kan få 300 kr. til transporten.

Traditionen tro indledes generalforsamlingen med uddeling af årets kulturpris. Den går i år til den 
kendte forfatter, historiker og samfundsdebattør Morten Uhrskov Jensen, som kvitterer for pris-
modtagelsen med et foredrag om ”Identitetspolitik og befolkningsudskiftning”.  

Bestil bøger 
Foreningen har et generelt tilbud om, at medlemmer kan bestille 15 bøger for 100,- kr., men i for-
bindelse med generalforsamlingen i år kan I afgive en forhåndsbestilling på bøger udgivet før 2018 
uden gebyr til forsendelse/levering, hvis I bestiller inden påske. Så tager Hans bogpakkerne med til 
jer på generalforsamlingen - dog med forbehold for om noget er udsolgt. Se boglisten på: 
http://bogsalg.danskkultur.dk/

Hvis I bestiller bøgerne ”Dansk kultur i korte træk” eller ”Race, evolution & adfærd”, er prisen på 
generalforsamlingen 100,- kr. pr. styk. Men kun denne ene dag og uden forsendelse. Skal også for-
udbestilles. 

Bøgerne på generalforsamlingen bedes betalt med kontanter.

Elektroniske bøger
Nogle af foreningens bøger er udsolgt, men mange af dem findes på elektronisk form i pdf-format 
og kan hentes og læses gratis af alle, der har en computerplatform til rådighed.  Der er 30 e-udgaver
med link til pdf-filer på: http://danskkultur.dk/txt/publikation.htm

Folkefest for Frihed 2019 
Folkefesten 2019 finder sted på Mosbjerg i nærheden af Skanderborg lørdag 22. juni 2019. Når 
nærmere oplysninger er tilgængelige, vil de fremgå af siden: http://folkefesten.dk/ 

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen
April 2019
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